
Л. О. СТАВИЦЬКА 
КРАПКА, КОМА І... 

 
Письменник мислить словообразами, що народжуються із змістового, емоційного, 

асоціативного багатства рідної мови. Достеменно знати мову — обов’язок кожного 
письменника. Знання це, звичайно, не книжне, а природний дар, відчуття слова. Втім, 
письменники здебільшого філологи за освітою, і їм притаманне філологічне мислення. 
«Сухі» мовознавчі поняття несподівано оживають на сторінках віршів, поем, оповідань. Ось 
хоча б назви поетичних збірок останніх років, що скоріше нагадують назви розділів 
академічної граматики: Карпенко М. «Дієслово», Стрельбицький М. «Звертання», Тарасюк Г. 
«Множина», Білан М. «Коріння слів», Діденко В. «Дзвінка фонетика», Осадчук П. «Пряма 
мова». 

Із величезного огрому мовознавчих термінів уява митця примхливо обирає деякі поняття. 
Щастить, наприклад, пунктуаційним знакам, конкретика яких ідеально вписується в образи 
пейзажу: 

О, наголос дощу!  
На кожній стебелинці,  
По хвої і хвощу,  
По маку й материнці 

(Л. Скирда) 
Над малими в гнізді підведеться лелека  
І, як знак питання, над світом стоїть 

(Л. Талалай) 
«Стежка вигиналась знаком питання, бо треба було обминати вишню і розбитий навколо неї 
квітник» (І. Сенченко). Читаючи ці рядки, легко уявляєш згорбленого лелеку і стежку, що 
круто вигинається між вишнями. А ось приклад невдалого використання пунктуаційних 
термінів: 

Він біг у тім бою фатальнім  
І впав, наткнувшись на приціл,  
Поблідлим знаком запитальним  
В землі на чорному лиці  
Червона крапля в чорних личках...  
Згасав очей гарячий блиск.  
І зойк Вітчизни — знак окличний  
Закам’янів ув обеліск. 

(Мих. Шевченко) 
Якщо обеліск ще асоціюється з окличним знаком, то порівняння загиблого бійця, що лежить 
на землі, з питальним знаком аж ніяк не підкреслює трагізму ситуації, тобто словесний образ 
не відповідає логіці художній. 

Небесне нічне світило теж досить часто в уяві викликає графічні мовні знаки. Місяць — 
це апостроф: «І молодик над смужкою лісів Поставить позолочений апостроф» 
(Л. Костенко), «А коли в чорнопис ночі молодик, немов апостроф, Прокрадавсь... аби 
пом’якшити м’ятний перехлюп ріки, — На освітлених фіранках бачив я вже тільки профіль, 
тільки профіль бачив я Зоддалеки» (Б. Олійник). Місяць-кома, крапка — такі асоціації були 
популярні в поезії 20-х років: «І тільки вітер угорі / та молодик — злотиста кома» 
(Г. Косяченко), «Молодик упирається в обрій, зараз іклом золотим обернувся, Потім, мов 
паросток гір, прозябає. Раптом погасла злотистая крапка — І темінь густая зсувається 
плаєм» (В. Поліщук). 

Із пунктуаційних термінів слово крапка вживається в сучасній поезії чи не найчастіше. 
Семантика його пов’язується з чимось тривожним, трагічним, переходом від одного стану до 
іншого. Взагалі, розділові знаки як дискретні сутності, входячи у вірш — своєрідну метафору 
життя, надзвичайно придатні для вираження сутнісних характеристик буття. Вчитаємось 
хоча б у такий філософський пасаж Б. Олійника про діалектику людського життя: 



В цьому дивному огромі  
Де я? хто я? — Крапелина.  
Крапе... (лине): лина... ина...  
Крапка у кінці рядків...  
То, виходить, я — кінцевість?  
Ні, виходить, я — початок.  
Після крапки починаюсь  
Я із нового рядка... 

Вірш без пунктуації — це стрімкий плин життя, вічне поспішання: «І я поспішаю / у вірші ні 
ком ані крапок/А як ти живеш?» (В. Коротич); «Було життя як вірш без пунктуації, А смерть 
поставить крапку і тире» (Л. Костенко). Асоціювання розділового знаку з кінцем існування 
— стало певною традицією в поезії, цей художній смисл яскраво виражений у вірші 
російського поета А. Тарковського: 

Где твердый знак и буква ять с фитою?  
Одно ушло, другое изменилось,  
И что не отделялось запятою,  
То запятой и смертью отделилось. 

Крапка як перифраз кінця життя — типовий образ сучасної української поезії: «Брели 
літа, а скільки ще до крапки!» (Б. Олійник), «Іще не знаю, що Чорнобиль крапку Поставить 
там, де відбула краса» (В. Бровченко). Оригінально трансформує його В. Затуливітер у вірші 
«Життя»: «Якщо цей найщасливіщий вірш вийде вдалим і придатним для прочитання, то в 
кінці його стоятиме простенький горбик рідної землі — крапка». 

Ще на початку 30-х років у прозовій медитації поет В. Поліщук писав: «...все випадкове в 
цьому світі і єдина невипадковість — це крапка... Всіх єднає нас ця нівелююча сила часу і 
нічого особливо журитись з недосягненого, хоч і спланованого в замірах нашими теж 
випадковими силами». До речі, філософський концепт випадковості людського існування 
привертав до себе увагу і художників слова 20-х років з їх пристрасним інтелектуалізмом. 

Не обминають увагою поети й алфавіт. Графіка літер, їх візуальні обриси народжують 
найнесподіваніші поетичні асоціації. Приміром українські ї, є у вірші І. Малковича 
уособлюють нашу рідну мову: «Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, але ти, дитино,/ 
покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви «ї», а також, / 
витягнувшись на пальчиках, / оберігати місячний серпик/букви «є», що зрізаний з неба/разом 
із ниточкою». У вірші Л. Костенко спостерігаємо цікаве втілення буквеного образу і: 

Не ставте 
не ставте 

не ставте крапку над і  
а якщо вже поставили  
швидше перевертайте його догори дном  
може б воно стало знаком оклику! 

Поетеса оригінально обігрує фразеологізм «ставити крапки над «і» — доводити щось до 
абсолютного кінця, завершувати». Є у неї вірш, у якому натрапляємо на іронічні, напрочуд 
живі й цікаві образи букв: 

А буква «П», печальна, як П’єро, —  
пробачте, — каже, — я тут випадкова...  
Примхливе «Р», перлина парижан,  
зробило враз акробатичний номер...  
Сичало «С», мов кобра на хвості...  
І вірне «К» уперше у житті з 
робило вбік категоричні кроки...  
Сказало «Л»: «На цьому я стою!» —  
ну, тобто прямо з Лютера цитату. 

Тільки поет, який пережив творчі муки двобою із словом, пильно вдивляючись в обриси 
букв, створює їх звуковий і графічний образ. Вкарбовується у пам’ять авторське бачення 
літери Ж: «Кружляло «Ж», жахливе, мов кажан». Це вже звуконаслідувальний образ: за 



даними психолінгвістики, цей звук оцінюється як «поганий, негарний, важкий, небезпечний, 
злий». Слова з ним вносять у текст почасти трагічну тональність, підкреслюють драматизм 
зображуваних ситуацій. Яскравий приклад — талановитий двовірш В. Стуса, у якому лише 
одне слово негативної семантики з ж (жаль), але скільки істинного драматизму в цих рядках: 

Ще й до жнив не дожив, зелен-жита не мав,  
ані не долюбив. І не жив. І не жаль. 

І звук, і літера Ф теж сприймаються в негативному ключі. Узвичаєним стало пов’язувати 
графічний образ її з поняттям «галіфе», яке, у свою чергу, асоціюється з негативним 
персонажем. В. Маяковський ще у 20-х роках створив колоритний образ непмана: «Эх, 
заведу я себе тихоокеанские галифища, чтоб из штанов выглядывать, как коралловый риф». 
Поетичний пасаж, побудований на семантизації букви ф, зустрічаємо в поезії М. Бажана: 
«...ішов пероном Він в своєму галіфе, Схожий брюк чудним фасоном на довжезну букву 
«фе». На бундючну букву «еф», Розпишавсь він фанфароном, Розфуфуривсь фертом — 
фатом, Всіх фартових франтів шеф, І під плюшем волохатим Грав сідниць крутий рельєф». А 
у поемі «Урок» Б. Олійника ця асоціація забарвлена трагічним колоритом — розстріл дітей у 
Яновському таборі: 

...Фінал наближає рокова грань.  
На каски росою спадає туман.  
І в цьому фіналі, як літера «Ф»,  
рядок починає руде галіфе. 

Філологічність художнього мислення завжди до певної міри притаманна творчій манері 
письменника. Чутлива творча інтуїція, тонке сплетіння асоціацій дозволяє поетові 
проникнути в такі глибини мови, де в прозаїчних, буденних поняттях розкривається 
оригінальна образність. 
 


